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Nº da Inscrição

Leia com atenção as instruções abaixo.
 NÃO SE ESQUEÇA DE ESCREVER O Nº DE SUA IDENTIDADE E O Nº DE SUA INSCRIÇÃO.
 Este caderno de prova deverá ser entregue juntamente com as provas objetivas e os cartões de respostas
rascunho e oficial.
 Você deverá escrever um texto dissertativo-argumentativo com, no mínimo, 25 e, no máximo, 30 linhas sobre
um dos temas propostos.
 Para fazer o rascunho, use a folha em branco e, depois, passe a redação a limpo na folha pautada da
versão definitiva.

Tema 1
Texto 1
Estamos novamente em meio a um turbilhão de escândalos públicos, o que tem sido uma situação constante
desde a época em que éramos uma simples Colônia. Como diz o adágio popular, vivemos na “casa da mãe
Joana”.
No entanto a questão da corrupção no Brasil é muito mais profunda. Acredito que apenas uma pequena parte
dos casos seja descoberta e venha a público. Imagino que grande parcela fique escondida nas entranhas
públicas. Temos a corrupção política, a corrupção de servidores e de cidadãos desonestos. A corrupção sempre
tem
dois
lados,
um
corrompendo
e
outro
sendo
corrompido.
(Disponível
em:
<http://www.portaltributario.com.br/artigos/corrupcaonobrasil.htm>. Acesso em: 12 out. 2013.)
Texto 2
A corrupção no Brasil tem alcançado altos níveis, principalmente na política. Tal problema vem crescendo devido
à falta de cumprimento da lei, que deixa impune os corruptos. Diante dessa problemática, devemos refletir sobre
as escolhas dos nossos candidatos a cargos eletivos no país. Soluções como o projeto “Ficha Limpa” vem
tentando mudar essa vergonhosa situação na política brasileira.
O “fenômeno” da corrupção tem sido frequentemente tema dos principais meios de comunicação. Nomes como
Fernando Collor, Palocci e José Sarney nos remetem a algumas lembranças sobre atos de corrupção no Brasil.
Mas o que nos deixa realmente envergonhados é a falta de punição da justiça brasileira. Casos como
“Mensalão” acabam sempre arquivados. E é esta impunidade que impulsiona a degeneração da política
nacional. (Disponível em: <http://meuartigo.brasilescola.com/politica/corrupcao-tem-solucao.htm>. Acesso em:
12 out. 2013.)

Após ler os textos 1 e 2, reflita sobre as ideias neles apresentadas e escreva um texto sobre o tema: A
corrupção no Brasil e suas consequências para a população brasileira. Utilize argumentos consistentes
para posicionar-se a respeito dessa problemática.

Tema 2
Texto 1
Protesto no Brasil
Os protestos no Brasil em 2013 foram várias manifestações populares por todo o país que inicialmente surgiram
para contestar os aumentos nas tarifas de transporte público, principalmente em Natal, Salvador, Recife, Belo
Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro e que ganharam grande apoio popular após a forte
repressão policial contra as passeatas, levando grande parte da população a apoiar as mobilizações.
Atos semelhantes rapidamente começaram a se proliferar em diversas cidades do Brasil e do exterior em apoio
aos protestos, passando a abranger uma grande variedade de temas, como os gastos públicos em grandes
eventos esportivos internacionais, a má qualidade dos serviços públicos e a indignação com a corrupção política
em geral. Os protestos geraram grande repercussão nacional e internacional.
Foram as maiores mobilizações no país desde as manifestações pelo impeachment do então presidente
Fernando Collor de Mello, em 1992, e tiveram aprovação de pelo menos 84% da população. Em resposta, o
governo brasileiro anunciou várias medidas para tentar atender às reivindicações dos manifestantes, e o
Congresso Nacional votou uma série de concessões, como ter tornado a corrupção como um crime hediondo,
arquivado a chamada PEC 37 e proibido o voto secreto em votações para cassar o mandato de legisladores
acusados de irregularidades. Houve também a revogação dos então recentes aumentos das tarifas nos
transportes em várias cidades do país, com a volta aos preços anteriores ao movimento.
As manifestações no Brasil seguiram o mesmo processo de "propagação viral" de protestos em outros países,
como a Primavera Árabe, no mundo árabe, Occupy Wall St, nos Estados Unidos, e Los Indignados, na
Espanha. (Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestos_no_Brasil_em_2013>. Acesso em: 12 out.
2013.)
Texto 2
Movimentos de protestos prosseguem com força em todo o Brasil
O movimento de protesto por melhores serviços públicos e contra a corrupção, apoiado por três quartos da
população brasileira, perdeu um pouco de sua intensidade ao longo deste fim de semana, mas promete voltar
com força, coincidindo com o chamado de greve geral para o início de julho. Os manifestantes já começavam a
se reunir em Fortaleza, onde haverá a partida entre Espanha e Nigéria pela Copa das Confederações. Durante
os protestos das últimas duas semanas, muitos manifestantes expressaram sua revolta pelos gastos milionários
do Estado com a realização da Copa do Mundo, estimados em 30 bilhões, ao invés de investir em saúde e
educação.
[...]
Para este domingo, um novo protesto foi convocado no Rio de Janeiro, às 16h na praia de Copacabana, sob o
slogan "Dia do Basta", contra a PEC37, o projeto de reforma constitucional que limita o poder de investigação
pelo Ministério Público e que, de acordo com os manifestantes, facilita a impunidade dos corruptos. Por medo
de possíveis atos de vandalismo, como os registrados na última semana, o shopping RioSul decidiu fechar suas
portas.
[...]
Inicialmente contra o aumento do preço do transporte público, as manifestações passaram a reivindicar
melhorias e maiores investimentos nos serviços públicos e a repudiar a classe política corrupta. Após as
manifestações históricas de quinta-feira, que reuniram mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de todo o país,
dos quais 300 mil no Rio de Janeiro, a tendência são protestos focados em um tema de cada vez ao longo dos
próximos dias, anunciaram as redes sociais, em antecipação à greve geral. Cerca de 75% dos brasileiros
apoiam esse movimento histórico de contestação, de acordo com a primeira pesquisa do IBOPE publicada no
sábado sobre a crise no Brasil. O preço e a má qualidade dos transportes públicos superou as razões de
insatisfação da população (77%), seguido pela classe política (47%) e corrupção (33%). Mas o coração dos
brasileiros balança entre essas críticas e o amor pelo futebol. Entre os entrevistados, 67% aprovam a
organização
da
Copa
do
Mundo.
(Disponível
em:
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2013/06/23/interna_brasil,372947/movimentos-deprotestos-prosseguem-com-forca-em-todo-o-brasil.shtml>. Acesso em: 12 out. 2013.)
Pode-se perceber por meio dos textos lidos que, conforme afirma a mídia, o “gigante adormecido” acordou.
Utilize argumentos consistentes para posicionar-se a respeito dos movimentos que ocorreram e ainda ocorrem
no Brasil relacionados à insatisfação popular. Reflita sobre os motivos que levaram tantas pessoas às ruas, se
há objetividade nos movimentos e também se está havendo resultado.

FOLHA DE RASCUNHO

VERSÃO DEFINITIVA

